
Spor' .. ', pe zi ce ,,.2ce, la o 
:IIIJluourare din ce in ce mai 

se ,ăspândeşfe în ,ân
popula,iei din ce în ce 

i muU, şi câştigă "econte
. aderen'i printre foşfii săi 

mai aprigi adversa .. i. 
Cei indrăgi,i de 8PO'" sant 

. de curiozitatea de a 
10' ceea ce s'a 'nlampla' 
săptămână, şi mai ales 

cHe, când au loc cele 
multe din emula,me cu a
caracter. 

Dar rezulta'u' aees'or emu
IIU 5e pol afla decât prin 

- prea scump petl
lIojoritatea curioşilor peR
D patea uza de e', -- sau 
mijlocirea presei. 

Publicu', insă, nu se muf,u
doar cu rezuflafrd gol, 
să afle - cât mai cu

şi câ' mai amăn un fi'· -
aprecieri, comen'arii, 

cam au decurs emu'a,We l 

aUe, o seamă de rela,i'ARi 
cori gazetele obişnuile nu 

PIl' furniza, fie din lipsă de 
fie că le publică ca 

după ziua in care au fost 

licee a, s'a sim,i' prelu
. nevoia unei gazele 

care să furnizeze 'oa
,i foate rezulta'e'e, 

duptl consumarea lor. 
- 10 spe'ă la 

- singurele ziare de 
româneşti sunl cele din 
Iă, care sosesc de abia 

saa - în ce' mai fe'" 
caz ~ - Lani seara după 

lIOila. 

a/unei, românii au fost 
să cumpere gazetele 

unfureş" ce apar 
dimineata sau până 'n 

. cu toate .nforma,iunile 
It IRacilă in'eresul. 

să remedieze această 
de 'ucrari, o mână de 

-tÎIIÎ bine inten,iona,;, aa 
• ' ini,iali.,a - după cam ne 
line dl. 1. D. Oinu, in a,'i
~ •. I "Spor'u' şi Presa" apă
~,III. "amă,u' trec,d a~ ace
~~ zIa, - de a edita In '0· 
~rale Un ziar spor,i" româ
II<!, bine scris, bine informa'_ 
!Hn PQcate, bunele in'entii 
I pot realiza nimic, atâta 
~p cât lipsesc ,esursefe ma" 
~lr necesare. 
,Gcern un călduro. ape' la 
românii iubi'ori de .por' 

Inleregători ai rolului covâr-"ce,' W i. ~ • - loaca acesta fi v,ata 
'~'Q~ să spriÎine nou' şi .in. 
~ Zla, românesc de esefl~ 
:-I,r

l 
Ipo,fi.,d Ce va apare în 

late. 
R.GORGAN 
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Sufle' şi... manifesfatie 
In sa/ela de Il'on/ief'ă, din initiativa Ligii Rn ti reoizIOflI51e , se organi2t.aztJ L~umjn/cil, mari mani-

festa/iuni de pf10lesf con/f'a dea/af'ariilol' făcute de d. MiJ5bOimi la Milano. . . 1:':::~~." ţ 
1:,6/e just şi bine, ca popol'ul roman de pe gl'onită - cel din/âi În pl'lmejdie - ;~:J arate cen

/imen/ele şi c(ledinta În nestf'omufala sfare a /iJCl'Uf1i!Of', fată de inf'3n/ii/e şi planul~de . t1esât:::te ale unoJl 
oameni imhătati de 6uu::eset"e de până aci. 

DaI' manifestetll/e nu sunl suficienle. Oamenii trehl. fSe şi pregăti/i, - şi aci Inhue să ir.leroină 
Statul, - pentl'u orice eventualitate, În rapol'f cu psali/ăii/a de aZI. Si oCEaofo (âl mai curând, 

Vorbele, manifl'15fele şi ÎI df'umăf'lle nu 6unl suficienfe: citeam pe _n oliş de Îndl'umăf'i În caz 
de atac oCl'ian cu gaze urmaloarele C'l!uin!e: 

Jn caz de ofac aerian ClI gOZ8, Irecaf'e cetătean Inhuia să'şi păstreze calmul, oă'I}; ia masca 
de gaz şi trusa cu medicamente" .•• 

Să-şi ia, loal'te hme, - dar de unde? 
Deci, 01' li manile5/afiile nelesore şi impar/anle, d(Jf' 101 aşa de necesare şi impof'lonfe sunt şi 

ceielolte ppegCitiri . .. Ill'emea celol' şapte uie/i {n pieptul de ol'amă al f'omânu/ui au lf'ef!U1 I 
........................................... __ .... gm~ ...... a. .. M" .... i .. v .... E"'~·.~· .. ~~~1~ .• _~ 

Functionarii fiscali şi limba română 
- Ce vezi stând pe coridoarele administratiei financiare -

Di\)cursul rostit de Mussolini În 
faţa macaronarilor din Milano, (l 

avut darul să scodtă din indoIeli· 
ţ,J o mare pmte dintre români, des
chizându·le ochii asupra unor lu
cruri de cari nu se interesau sau 
pe care le tratau cu indiferenta ca· 
racteristică românuluL 

Reactiunea în faţa celor spuse 
de Mussolini, a fost aproape ge
nerală. Zicem aprope generală, 
pentru că, dacă majorit<.ltea popu
laţiei româneşti a primit cu adver
siune acele declaratii şi dacă de 
atunci Încoace a început să fie 
mai circtlmspedă şi·· hai să dăm 
cărţile pe faţă - să privească mai 
duşmănos la unguri, totuşi mai 
sunt români, cari se completc În
tr'o scârboasă dragoste faţă de ur
maşii hlmilor, adică faţă de unguri. 
Cităm mlmQi câteva cazuri. 
Un funcţionar de stat din judeţ, 

face serviciul sub un şef ungur, 
care - pe lângă alte păcClte faţă 
de neamul românesc- şi-a maghia~ 
rizat a praape complect serviciul. 
Or, acest funcţionar român, ca să 
fie pe placul şefului său, deşi a
cesta nu-i poate face nici un bine, 
nici rău, este pe' punctul de a se 
căsători cu o unguroaică. Notăm: 
funcţionarul este român, părinţii, 
săi sunt ţărani, tatăl său a suferit 
rigorile regimului maghiar, a fost 
soldat şi a f~cut răsboiul În arma- . 
ta maghiară. Cu toate aceste fiul, 
îi va duce în casă o unguroaică ... 

l1lt caz. . " 
lntr'o administraţie publică din 

ftrad, este un funcţionar român, 
înrudit cu una din· cele mai glori
oase 'familii româneşti din ftrdeal 
şi dela noi din judeţ chiar, care 
poartă de altfel numele acelei fa
milii, 's'a căsătorit cu o unguroaică. 
văduvă de două sau de trei ori 
pdnă acum ... 

Ne~ati putea spune motivele a
cestor fapte absurde, căci altfel nu 
le putem califica? 

= 

Dar. lteli să zicem că dragosteo 
rltl cunoaşte deosebiri de ,naţiona
lit:,tc şi să trecem mai departe, 
dc~i noi am fi de părere că toţi 
bnctionarii româlli căsătoriţi cu mi
noritore - unguroici şi evreice -
să fie mulaţi din oraşele de fron
tieră .•. 

Un alt aspect care ne-a bătut 
la ochi, acum după discursul lui 
Mussolini, I·am înregistrat pe co
ridoarele administraţiei financiare. 
[\colo sunt funcţionari mulţi, aler
gătură multă dintr'un birou Într'al
tul. Funcţionarii se'ncrucÎşează pe 
coridoare, aruncându- şi câte o În
trebare, cerând o lămurire, dând 
o indicaţie. Toate aceste sunt nor
male. 
Ceiace este anormal in toată trea
ba, e că întrebările şi răspunsurile 

Ordenu~ i ordeA ,. 
Duminică - Ziua Voevodului Mi

hai s'a întâmplat o chestie de toată 
splendoarea: 

La un prieten de-al nostru se pre
zintă un poiJiţist. 

- Domnule, azi dimineaţă la 
ceasul opt, scoateti lobogăul (drape
lul) afară, şi-I ţineti până la opt sa
ra când il băgaţi in lontru. 

- Dar pentru ce? 
- Eu nu ştiu, da aşa~i ordenu! 
... Curat ca pe vremea lui Cara

gialel 

Spaniole 
Un scriitor arădan se lăuda unui 

prieten al său, că a scris o carle 
despre ... Spania. 

- Cum, ai fost tu În Spania?. 
. - Aş, tu crezi că pentru a scrie 
o carte despre Spania trebue să te 
duci personal acolo? Ce, parcă 
Dante, când a scris .. Paradisul" a 
fost in el? 

se fac, cea mai mare parte, in Iim
DO maghiară, Încât aspectul nu es~ 
te nici decum al- unei atltoritaţi f(\~ 
mâneşli, ci mai de grabă al uneia 
ungureşti. 

Lucrul acesta nu ne face deloc 
cinste şi funcţionarii ar trebui să 
înţeleclgă că şi ei trebue să aibă 
un pic de demnitate romdnească 
şi prin urmares ă renunţe, din pro
prie iniţiativă, la utiHzarr-a limbei 
maghiare in conversaţiunHe dintre 
ei şi În cele cu particularii. 

ftceasta chiar dadi acasă, cu so
ţiile lor minoritare vorbesc ungu
reşte ... 

ftm redat fucrmile aceste, cu 
speranţa, că cei ce trebue le audă, 
le vor Înţelege fără prea mare efort!. 

Rada Bo".,,, 
A.propos de derQiet' 

Discuţie intre daui părinţi. 
- Ce eşti aşa năcăjit? 
- Pentrucă mi.a plecat băiatul 

Ia Bucureşti. 
- Păi, se reintoarce fncutând. 
- Asta zău nu pot şti~ pentru 

că a plecat cu". trenuJ . 

Chelner şi ••• 
Sâmbătă seara, după concertul 

lui Hubermann, cafenele locale au 
fost invadate de "tipi" În smok. 

La .Boulevard" l'flitică Bârfescu, 
se uita speriat şi timid in jur. 

- Ce te uiţi aşa mă Mitică? -
îl apostrofă Petricel Apendicosu. 

- Păi, vreau să cer un • şvart K 

şi nu ştiu cui să m'adresez. 
- Cui? Chelnerului doar nu 

blondinei ăleia dela masa treia din 
stânga. 

- Bine mă, ştiu eu: chelnerului, 
dar ia spune-mi tu dintr'atăfia cu 
smok şi plastron, care-s Chelneri? 
Acei cu guleruJ curat, insumă ami· 
eul, pentrucă ei şi.! schimbă in 
fiecare seară, pe când ceialatţi .. 
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Nădlae 

- Cum suntem foarte curioşi, am 
vrea să ştim, ce rost işi au desele 
vizite ce le face Stupaj-Soko/isfuf 
preotului Buina la locuinţă şi in
deosebi, când acesta lipseşte de 
acasă, precum şi Cele ce le face 
(Ji6ko-Sfupaj SORo/iota, tot locuinţei 
de mal sus, insă, mai des, când nu-i 
acasă mânăstirea .. , Sr. Ana ? .. 

- Comitetul Clubului amorezaţi' 
lor deziluzlonaţi este foarte a( tiv. 
Mai nou a băgat afară şi pe cel
brut nostru (in)amic şi cunoscut Don 
luăn, MuC co) -solinl. felicitări. "dom
nule comitet". 

- Se zice că. Anidka a mai ră
rit vizitele ce le făcea lui /r1ik/oş 
(aşa-l zice ea lui Popa Niculaie): 
de două ori la săptămână, dar stă 
câte două-trei zile. 

... Păi că tol aia-i I 
- O doamnă despre care ne·am 

ocupat în numerele trecute, ne in
jură din nou. Ce să.1 facem 17 O in
trebăM numai dacă nu cumll8 a pri
mit "ordin" să ne înjure dela j:da
nul ei protector, Weisz 7 Te po
meneşti !... 

Fabrica de stamptle 
gravor 

STDMPJl 
s'a mutat la 

IRAD, 
Str. Eminescu 12. 

lsriş 

- Am primit un al doilea .răs
p,ms·. adecă, vrea numai să tie ••• 
răspuns, scris la maşinii de Negusul 
Abisiniei şi Chinezul Chenta. Am. 
mai SPUg·o: nu stăm de vorbă cu 
laljoli şi nu polemizăm {Chento. in
treabă de Negu~l:I) ce inseamnă a· 
cest cuvânt, pentrucă nu )·al invăţat 
când te-a trimis talAlo la şcoala 
ungurească din MaHat 1', cu lichdele 
cari nici nu răspund la absolut nie. 
o intrebare, scriu - fo~rte prosl 
d'alUel ale chestii. Dacă vrei să.ţl 
bubUcAm răspunsul, apoi JscllJeşte·1 
să vedem dacă răspunzi pentru cele 
ce le seri I 

- Tare groasă piele pe bol tre
buie să aibă ... ~unul. Un obraz -
dacă-I ai - trebuie sA simtă măcar 
,uţin ruşinea, dar - după cum se 
vede - al 1I1uia. desigur ell·j talpă, 
nu piele rină. de om. 

•.. Nu uita insă că noi obişnuim 
iarna, să batem cuie'n talpII L. 

- Negusul care... mângâie 
oamenii cu contractele - după Cum 
vedem. incepe să fie şi _puţerul· 
lui Chenta. scriindu·f la maşină foate 
mAgAriile .•. 

- Cum stăm CU... m~eriJe, şi 
cooperativa, Chenfo? 

Mini, 
Conducerea promontorială a fost 

demis! şi in locuită cu. comisie 
interimară. Partea curioasă e, că 
fosta conducere nu vrea să predea 
registrele de parcă ar fi ale lor. 
O'aci se vede cA le pare rău după 
slujbă. Noi am fi de părere să 
meargă 'n altă parte că .. nu stă 
lumea numai din Miniş!... 

BpEiVO, 

--------------------------
Vin minişan, 10 Lei kgr., paPlriciiSş deuVjtcel 4

u

leJ

r
" me·ânCşăritm •• a,i I 

efti~: Restauraniu 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Tratan eri s fea 

---~---I~ 

Iacă io luăn Nojită am căpătat cu poşta 
o carcie gilă văru g1 spita a tria alu cumna
tumnio gi pă nievasfa gintâia alu fie iertat 
bgietu fracimnieu pă nume Toager Opincă a 
omului gin Ramna Apu iacă şiem scrie: Iacă 
iubice vere luoane am auzât că Musulini o 
grăit că trebe sa se facă gireptace la unguri 
şi am mai auzit că Talianu vre să facă bătaie 

cu unguru la olaltă contra noaslă a rumânUor. Apu vere Iu
oane cum tu seri la foaie şi ce mânjeşci cu domni să le 
grăeşci aşe că noi paorii merem să ne bacem cu talianu că 
nem mai blHut noi cu iei şi cu unguru nie bacem numa să 
şcie domnii capoi vrem sA fie ominie şi şinsten fară la noi. 
Nu mai vrem să auzim ge tâlhari şi ge hoti pintră domni. 
Tâlharii să fie băgaţi 1n cemniţă o mai bine spânzura{î, că 
noi nu vrem să merem să murim şi prunşii noşci şi muierile 
noaşce să moară ge foame şi domnii cu jidovi şi cu ungurii 

• să să imbogăfască gin tâlhării şi mită. Eşce să le spuni vere 
Iuoane şi să rămâni sănătos. 

Apu cam aşe gângesc şt io şi ge aşeia ·am scris la 
foaie carcea lui vAru Toager Opincă a omului gitt Ramna. 

Al vostu 
luăn Nojtţă 

~2~ .................... ~, .. a .......... a.aaBe~""I.""""IMaI.IM.~J 

P .4 L T O .4 N E, B L Ă N V R 1, COS r U M E 
satisfăcând toate gusturile, În execuţie bună, cu preţuri.de concurenţă, la 

M E N C ZER, :;:~~~~~::u:;~~;e~aE7a; 
Membru la MERCUR. -

Prhnă1'ia comunei D01"obanţl . .J"\ 
===='_~_==c~,,- __ ==-=_=~c~.,.-
No. V1l4jI9"!). ~ 

Publicaţie de licitatie II: 
Primăria comunei Dorobanţi ţine licitaţie 

publică Il doua cu oferte lnchise ~i sigilate 
în ~iua de fl Decem\'de I H:J6 in E>ala ia 
şedinţă a Primăriei pridlor la urm.Hoarele 
lucrări necesare pentru anul 19:063i. 

1. La Ofa 8. Reparatii de mobilier. 
2... • 8,30. Repararea rechizitelor de 

transport. 
3. La ora 9. Repararea rechizitelor de 

combaterea incendiilor. 
4. La ora 930 Reparllrea rdilicii10r pro· 

prietalea comunei, a gardurilor ~i por\,lor 
precum ,i pictllrea indliperil r Primăriei !ii 
locuinţei nolariale, repararea burlanelor de 
scurgerea apel, curllţirea hornurilor, lalri· 
nelor ~i rei ararea hotuarului din faţa Pri· . 
mări ei. 

5. La ora 10 Ingrădirea in narle a pe
plniereL 

6. La ora 10.30. S direa tufelQr I}I lu' 
cr~rt de înfrumotăţăşire. 

7. La ora 11. Repararea şi manipularea 
ma~inelor de semănaI. 

8. lA ora 11.30. Repararea drumurilor 
comunale, transportarea dela gara Decebal 
in faţa locului a 2300 m3 piatră, transpor
fui dela c10adi a 2300 m 3 nisip, repa
raţii de trotuar, repararea podurilor. 

9. La ora 12. Intretinerea fântânilor se
miarteztene din comună Şi cele din hotar. 

10. La ora 12.30. Plantarea drumurilor. 
11 • • 13. Repararea locutnţei, a 

gardului şi burlanelor dela locuinţa pa
l'ochială. 

Gara ta "II fi de 5 °/0 În numerar sau 
efecte de Stat din valoarea lucrărilor \Ii 
furn\turilor. 

PrOiectele, devizele şi caetele de sarcini 
se pot "edea zilnic la Primăria comunală 

Ucltaţiunlle se vor ţinea În conf. CII arI. 
88-110 din Legea Conlabilităţii Publice şi 
a Normelor generale pentru ţinerea licita
tiilor la administraţiile publice, publicate in 
Monitorul Oficial No 127-1931-

- •• 
Hdfmagiu 

Zi!ele trecute a avut loc o petre
cere foarte populată: puleai să apuci 
pisica de coadă şi să te'nvârteşti Cu 

ea in mijlocul sălii şi n'ai fi lovit 
pe nimeni. Beja. şi Gogeall, având 
pe Nandi alături, şi-au petrecut de 
minune ,. 

- Ce bine e să ai un, ... naş. Ce 
zici finule? Noi te ft!licităm, după 
ce naşu ţi·a dat definitivatul .. Acum 
Insă să grijeşti şi mai departe de 
soarta ta, că te-a pus secretar la 
c rcuL., pO(jle mai târziu naşul te 
pune inspector, l)ecretar la instrucţie 
sau mai ştii de unde iasă epurele, 
poate chiar la minister, (in Hono
lulu) .•. 

Ei naşule cu finul", ai nemerit-o 
dar cu vicepreşedintele ai' scrintit-o, 
trebuia să pui pe altcineva ... al că. 
rui scris seamănă cu al tău, că vezi 
doamne ai mai putea trage mâţa 
de ... coadă. Dar tot eşti "şmeker" 
că ai ştiut să te pui bine cu "el-. 

Bine naşule, dar spune-ne şi 
nouă, din iubirea părintească ce le-o 
porţi nu tot Tu i-ai trimis la· lanoş 
Baei la ceapă??? 

Atelier R. G O N DA 
Radio ~g3~a~:eoa:IUtIKapsch 

preturi eftine şi In foarle 
bune conditiuni de plată 

A rad, Str. Bratianu li'. 

N,. IJ ~, 
Odaeo 

~ SUtit eu doară pocăită, 
Şi de lume mult iubită 
Nllmal Rediş mă hulrşte 
Şi priit foi mă tăt'ăleşll'. 
Că n'aşi fi prea invatată 
''ii nici chiar aşa bogată. 
- Sfântul Mihai l'am trăit, 

/!,sd rău fu-am păci1lit. 
Fiindcă M-am cam it/băiat 
şi palrare am mâncal, 
Pe uliţă am sbierat 
şi lumea s'o alarma/o 
- Haide Tieoş nu mai sia, 
Pe Mihai nu·[ poli afla. 
Căci el caulă o "pard" 
Şi deaeeia-i tot pe-afară, 
Deşi nu e timp de vsră. 
Pdrişor Vfei tu sti bem? 
.':'i iar s4 ne' mbătăm! 
Gnji că Rediş ne huleşte 
~i prin foi ne tăI/Cileşte. 
Dar Ghiţă ce mai Ioa? 
De din gură aşa mult tace. 
Ori prea Iare s'a'mbdterl 
şi pe masă s' a ClUcat? 

.... l-

~eil 

S'a 
fII. 
Ari 
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Andrei Kovâc 1: 
\ Ferlrle 

!t'

secţia de bucătărie şi tâmpl~ , 
preţuri moderate Arad, Sira t 

Moise NlcoarA 2, co~ cu str. nI' 
10 
.. t 

Chişineu-Criş ala! 
De pe urma alegerilor dela ulei 

gina Românii, chişineuanii au dr-
gat 4 procese, 16- 18 perechi Prin 
tale, câteva noui prietenii, ~ -
cheltuite cu călătoriile la tri~ 12 31 
şi matarial de discuţie pe. 5 'ubl 

In ce priveşte sângele rău pll < 

de aceste alegeri, in curând n~i~ 
constitui o cooperativă- pefllH ~:n'~ 
portarea lui în toate comunei fldinţ 
. ct - 01. r ] u eţ... .-~. • 

Sirlcere felicitări! l'. LI, 
ilimal 

Brad preci 

Fus- furii al nostru, şiret ca ~~~ 
pea şi iubitor de carne de.v L. I 

s'a hotărât s'o caute in podui Jeeel 
teIului National. Dar n'a li ~e 
destul de încetişor, astfel că 1 I ne. 
zÎt • puicele" cari au Încep'~lor I 
cot:odăcească sculând pe gaz~~1:lk 
somn. - ~;iol 

Fus.furli s'a ascuns după tU~ 
Jăzi în pod, dar .. puicele" î~ ~"Ii 
jate de prezenţa proprietarului, ~e: 
descoperit. A fost tinut în pod ~hizl 
dtmireaţa când i s'a servit II, u(. 
.. dejun" copios: IIIpăr; 

... Să.i fie dejunul de bine! ~lIlo~ 

U 
.. 2a 

n p atlce şI-un porc. La I 

• • t '\ '{ \ f t· ~M ... s au tn a OI a ron lera ~"Ia 
pre Rusia. Porcul întrebă: dI! : 

-- Ce faci p'aici frate pu, ~~~Ir 
C ? ' "cel - e să fac ... Europen 1 ~ede 

cu igiena lor m'au gonit dil ~Iiu~ 
ropa L Mă duc in Rusia.. din 
tu ce cauţi aici 1 ~Ior 

-=- Necazurile - răspunse '!9~1 
eul - in Rusia oamenii ao ~banl 
atâfea parcării încât m'am 
gustat şi m'am văzul si!'" 
emigrez ... Poate că'n Europ ~I:'tl' 
menil \lor fi mai de omenie'" 

Fiecare co'aborafor ,ă !IIII 
de penfra cele ce scrie. t c 

~-------------__ ---....,Iăr 
Dorobanţi, 7 Octom"rie 1936. 

Prlmlrla. 

Peşte viu de Mur~ ,i de Dunăre in permanenţă, Cll preţurile cele 
mal eftlne tere de crap de Manclurla ,1 icre negre 

precum iti lot felul de br4n~etarl, apoi ghiudesm şi pastrami, se gheac ztln\c In 
mBlIllzlnul de colonlale 

Iert I Francisc Gartner itat, 
sculptor şi tâmplar, execută totfelul de RlO 
vitrine, lucru de clădire şi tâmplărie, eftîn si pro a ( 
A rad. Stra da 29 D e c e m v r 1 eNo, _. IOSIF KOHN Arad, vts-a-vis de 

Biserica luterană. 
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Sei lin 

Unul preot 

Te plartgi căci cmil/ldoşii tăi 
Pe la bismcă IIU vin 
Vezi bine, ştiu acum. # ei, 
Că predici apă ii bei vi,,_ 

Daacliluiili unit. 

p!4fşti /I1nloş. ca un cocoş 
Deşi tşti drept ca un moş 

, [Jar. ce e mai cu supărare 
f.: că eşti "mic" şi te crezi "mareu 

• 

Unei domnişoare 

Ttrll/iMşi trei clase de liceu 
Dar nu-i nimic de capul tău 
De vrei s' ajungi ceva mai mare 
R.epdă clasele pn'mare 

AUei domnişoare 

S'all dus demult zilele 'n cart', 
filemi fitrori În "uliţa ma,," 
Azi /1 plesnit pojgluţa ghetii. 
~i-aC/J1n păşeşti slJre toamna vi"/ii 

Unei clcllitoare 

Dt loţi, câte-Iln cuvânt iţi seapă, 
$i râzi de toţi, Cl'ezându-i proşti, 
Dar sunt convin.s cii nil-ţi mnoşti. 
LIurgimea nasului de-o şc/tioapd. 

•• myk. 

81 i n urile cele mai 
efti ne la B I ă n ari a 

~~. Neu\ănder 
alatul Fischer Eliz Arad~ 
Dlev. Re g I n a Maria 12. 

Primăria comunei DorobanţJ. 
_,_:::::-~~~--::--_~ ___ ~ ___ ~ ~o_~~--=:::~~..:;..~~ 

U/1936. 

i ~bllcatle de licitaţie II 
: ri~iria cam Ilnel Dorobanţi tine li clta
, pllică a doua cu ofer le închise şi si-
1.1" ziua de t Decemllrie 1936, In 8111a 
,lldinţA a Primăriei prlvilor III urmă· 
~. tlJrnltur! necesare pentru anul 

~ 1. 

~ LI ora 8, Pentru furnlzarna hArtiel, 
imalelor, reglalrelor, rechlzllillor de 
~reellm şi pentru compactarea dr(flor 

~i, regulamente, Moni~orul Olidal şi II 
~tlor Oficiale ale jUdttulld 

La ora 9 Pentru furnizarea materla
mesu la iluminat, petrol, Ilmpi, n
p .Iide de Uim p l. 

la Qra 10 Pentru furnizarea mate
: ~ necesar 1. repararea şI intretinerea 
, 'lor proprletafea comunei a bisericii, 
, ~1rllor sanitare, Il fantânilor pllbllce, 

htLlor Imprejmulrea cimitirului de a
fi pentru furnizarea a 2.3W m3 ni

tUa, la couslruirea drumulLii Curticl
~tl 
La ora 11 Pen tru rurni larea mate
necesare la repararea şi intretlne-

t.:hizillilor de pompieri, cum SUltt 
~ uleiuri, furtuni etc. precum şi pen
Jnpărarea unul rf lervor de apă, 
La ora 12. Pentru fu rnizarell li. 5 va
ielIlne de roc ci, I cer -şI fag, tlie-
2 ani necesari primăriei. 

La ora l1t Pentru furnizarea echl
~Ibi guarziloi comun ali. 
~",a ~a r1 de 5 ",. in numerar sau 
de Stat din lIaloarea lucrărilol' şi 
~Ior 
~clele, devizele şi caelele de urcin! 
~ede8 zilnic la Primăria comun~ll. 

I ~Iiunile se vor tlnea in canI. cu ari. 
din legea ContaciJiilitl Publice şi 

~Ior generale pentru tinerel licita
,Administraţiile Publice, publicate 
~19tQI Nfidal Nr 127-193L 
~bantl. Ia 4 Oclomvale 1936. 

Primăria. 

"Bravo 1" 

Bl"avo! 

Alenliune ~~~:Ş~f,t:ă7e-;r~:~~-; .a~ 
, . . _... colelor fine de o~el, brlclUri, foar~ 

I 
TOCllana ~eCal1lCa f' ar~n!ala feei, cutite, etc., precum şI as~ 
cu cele mal Oloderne ma-ş1I11 cuţirea rapidă şi perfectă, pe lângă 
ARAD. deplină garanţie, la 
Str. BRANCQVICI No. 1. tr" ~ ........ ,...V rr ELL 
(Peste drum de furmacia foldeş) ~ U ~ ... ~ ... 

_' -m! I 1'"'7= : _7" _iA' .-3 ro 

Premedilare 1 
La tribunal. Un proces: dramă 

pasională. Completul caută să 
stabilească dacă a existat sau 
nu, premeditare. 

- Din moment ce acuzatul a 
venit la întălnire cu revolverul 
incărcat1 spune procurorul, desi
gur că a umbri( ideia unei crime. 

- Domnul procuror, sare cu 
gura un apărător, este grăşil in 
judecata dumnisale, pentrucă, iată 
eu, care vă vorbesc acum, am 
absoluta posibilitate să săvârşesc 
un viol, şi cu toate acestea niCi 
prin gând nu-mi trece aşa ceva. 

... [nutil să mai menţionăm 

că acuzatul a fost achitat. 

Parodia zilei 
Se ,tie că noul premier al Un

gariei DarânYI, a f03t funcţionar În 
['ăgăraş ,i deci ştie romdneşte. 

TExrUL AUTENTIC 

al răspun.ului dlui Darrirtyi 'a 
vorbirea fa; M.asolirti 

Rmafo {"alpe el dommlJs IJobiscum. 

Sotasemnato autito per radio-con. 
fuzione dil;curso di granda, che ros
tito Excelentza Vostra dela piazza 
Milano, sopra fratelli vostri Ungherii. 
tataro, chirgizkano, mongolo et trutti~. 
frutti rasso di galbena in camaşo 
negro, el mai putin negro, cum esto 
tempo el alimentazione. 

Nas forte bucuravit. Este verito, 
până in prezento non sCiuto, che 
nas aparţinento gens latino puro. 
Din asta cauza, nomini nostri esto 
cam antilatino, par exemplo: Pişta, 
Arpăd, Zaltan, Aladăr, Kati, Zsuzsi, 
Piroska eceteramo. Deinde ameste
cato şi judeii, cum par exemplo 
Moritz, Griin, Izidor, Blau et Sie
benfloch. 

[n futuro altero fit. Nos tra nsformo 
nomini nostri in resonanzo latino, 
et si non marc:a almintrelo, acaparo 
per forzia delia rumeni, che abula~ 
vit cum iSlo nomini. Dum nomina
vit Horty Traianus, Romulus Darenyi. 
Pompe,us Szechenyi, Virgilius Beth
len, Coriolanus Gyarfas, Caesar Blau 
et Augustus Octavianus Siebenflock. 

Hodie dicitur pater noster erat 
schuster. Cras dicitur almintrelo: 
pater noster erat J upiter1 che trăito 
in concubinazione cum Kati dela 
Kecskemet. 

Sepoi!o umllo: 

ROIfIULUS DRRRNVI 
proconsul Daciae posteriorae 

Pef' autentici/ato; 
RRRLO DElJ CHRZ/ 

cămaşo di notte. 

(România Nouă Cluj) 
• 

Vânătoreşli 

Un bun prieten al nostru, pe 
nume Tricâ, Gieă sau Mişu. -
cum vreti să-i spuneţi - s,a in· 
vUat nu de mult la un prieten de 
al său din iudet, pentru a face 
împreună o vânătoare _. Şi prie
tenul nostru a ajuns în judeţ. e· 
legant, fercheş, ca un dandv cu
les de pe corso. Cu o mică deo
sebire: in spate avea o raniţă 
plină cu cartuşe ... 

- Ce vrei să faci cu afâtea 
cartuşe? 

- Ei, s4 mă distrez L. Dar la 
ascultă, unde şi de câte ori mân
ncârn noi pe timpul vână(orii 1 ... 
Şi vezi să rostuieşU vreo "Iabo~ 
şă~ mare de lăifei cu nuci. 

Amicul din provincie s'a în* 
grijit de toate, dar prietenul no
stru a vânat aproape - hai să-i 
facem hatâruJ ăsta - numai mân 
care, - întocmai ca unul care 
a .. f~cut curte vânatului l... 

La despărţire, amicul din pro~ 
vinde. şmecher, i~a spus: 

- la tu fazanii şi iepurii iiştia 
cu tine! 

- Ei, mersi! dar ce zici, mă 
frate. dacă mă. întreabă cineva 
dacă eu am rmpuşcat ce duc, ce 
să zic? 

- Simplu: spui că ia-i impuş
cal fu l... 

.. Depozit de lemne 

1. Klein 
lemne de.foc cu pretul cel mai eUin 
Arad, Calea Blhorului 35 

Dela lume odunafe .•• 

[n familie .•. Doi fraţi simpatici, 
cu o deosebită trecere la femeile ... 
uşoare. 

Celui mai mare - Tedv - în
tr'una din zile, i se făcu de tnsurâ
toare. Faptele au urmat jmediat 
aceeaslă dorinţă. 

"Aleasa/ făcea parte din acea 
lume interlopă în care se simţeau 
raţii ca h el acasă. 

Nu mult după comiterea maria. 
jului, gurile rete au inceput să bâr
fească. cum că - Sedy - cel mai 
mic dintre fraţi, ar fi avut, inainte, 
reJaţiuni scârnave cu de curând ne
vasta fratelui său Gumele pe soco· 
teala celor doi fraţi nu mai con
teneau. 

La o serată dansantă, un tânăr 
cu părul vâlvoiu, intrat pe neaştep
tate. anunţa In murmurul de uimire 
al asistentei: 

- ,. Tedy va fi arestat. fi 
- "Cum? - .. Ce? ....... De ce va 

.................. I ...................... FT.. 6&21 

fi arestat?" il fntrebară toţi în cor. 
- ~ Pâi, ..... o !f'OS după {"atele 

său" servi el replica asistentei 
exasperată de curiozitate . . t ce-ai văzut pe mine : 
±!'I 

P ••• 3 

Ai auzit că .•• ? 
Un locuitor din Răstoci care a-, 

desea ori dă pe la oraş, Duminic41 
trecută Ia un mic ospăţ la servi
tul ţuicii, a reuşit să înlocuească 
păharele de tuică cu celea de vin. 
Il înlocuit păstorul oilor cu al ca
prelor, adeca din oier a făcut că
prariu? 

•. .Ilie din feniş a reclamat postu
lui de jandarmi că j s'a furat un
tura şi alte lucruri? (oare nu le-o 
fi papat cu vreo nană şi acum vrea 
să fie scuzat faţă de nevastă? 

... 0 cucoană din Şepreuş e tare 
mândră cu o pereche de ghete gal 
bene ce i le-a cumpărat bărbatul 
mai acum daui ani dela .ioşea 
piati" dar că aceasta n'o împie
dică să umble cu ele murdare? 

... primarul din ffciuţa, de~o vreme 
ncoace-şi face socotelile Într'o casă 
de peste drum de a lui? 

.. .Ia Mândruloc sunt vânători a 
tât de straşnici de se duc să vd 
neze prepeliţe la ... Cicir? 

... pe str. Câmpenească din liăI 
magiu sunt nişte dudui cari toată 
noaptea vegează la geamurile ve 
dnelor? 

. .. doamna cu "clopul" şi cureau<I 
şi-a făcut o pijama de pânză de 
cdnepif pentru că aia-i aspră şi {J 

freacă o ţâră? 
.. .Iui .. Lip" din Hălmăgel i s'au 

lipit geamurile şi el tare regreti 
că nu i s'au lipit. .• cu câteva nsi 
Iătuşi" de berbec? 

• .. brutarul lăzăruţ dela Hălmagiu 
în curdnd va primi diploma de 
moaşă? 

.• .fata aia din Pleşcuţa care iu 
beşte pe verişorul eiJ e tare supă 
rată pe el pentru că a auzit că a 
tu nci când a fost la l1ra6l, a d 
magiun pe buze moi? 

O 8crbăforire 
Toti elevii de sub regimul un 

gar - la religie - a C. Stjle 
părin(elui rector, Canon dr. Teo
dor Botiş. au decis sărbătorirea 
S114 ~ 

In acest scop, lansează urmi 
torul apel. către loJi colegii. pen· 
tru a participa la silrbătorire: 

In\1ităm şi rugăm pe toli foştii 
elevi de li ceu ai P. C. Păr. Dr. 
Teodor Botiş, aclualul rector al 
Academiei Teolog ce din Arad 
şi fost profesor de rellgie la li
ceul de băieţi din acest oraş, să 
fie prezenti la sărbători rea dis
tinsului pedagog şi vrednicului 
slujitor al aHarului ce se va a· 
rania CII prilejul inaltei sale dis· 
fineţii. de care 8 fost impărtăşit 
de P. S. Sa Părintele Episcop 
Andrei, fiind lnălţat la rangul de 
..stavrofor". . 

Sărbătorirea va avea loc la 21 
N oemvrie 8. C. cu următorul 
program: 

1. Te~deum la orelE" 11 în ca
tedrala din Arad. 

2. Sărbătorirea P. C. Păr. Dr. 
Teodor Botiş in sala festivă a 
liceului .. Moisă Nicoară" la orele 
12. 

3. Masa comună la orele 11/2 

în sălile Cercului Românesc. 
Prenotările la masa comună 

- un tacâm 80 lei - se pot 
face la Librăria Diecezană sau 
la Directiunea Palatului Cultural. _ 

Iărie, cămaşă, cravată şi 
~r, le-am cumpărat dela MAREA Sa deschis ,Cale-restaurantul 
itate bunG şi preţuri ce desfid orice concurentă 

'ad G n' I I . H 
J membru la" O n s u m şi la n n esnrrea 

--...;:; 

"BULBVARD" 
!n fostul local ill .. Clubului 01ympia P. T T." compleei renovat şi 
Inzestrat modern. Arad, Strada Alexandrl 

................ ·mm .. gq ............................ .. 
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Cu moş Garibaldi la "bo'u calului" 
Ce-a urnlărit Mussolini la Milano -

- la-o 'nainle ... 
-- Prego, signore ... 
- Naiba 1 Hai, intră ma-ta ... 
- Noi, talianii, .. cavaleri 1 
- ... de paie. fire-aţi I 
- Prego I Avanli ... 
- Gura! Te codeşti şi tu ca 

grecii la puşcărie .. Deh. În fibi
sinia dădul'uli ca POI'CU 'n pOl'um
biş/e, hai? I 

- Porco mizeria! 
- Porc ca porc, da' vă merse 

bine ... Ascultă de mine, coane 
Garibaldi, - ca icilea la "Negus". 
nicărit.. Hai. intră! 

- Negus? La negus?? Ba 1 ! 
Eu falian non bine cu Negus .•. 

- Mă', mârlanule, mă, de nu 
ti-o plăcea, să-mi zici porc de 
câine I 

Şi, abia de-abia, iată"l peste 
prag. "Ia bolu calului", "Ia Ne
gusul Alb- de pe Eminescu, pe 
Nea Niţă Buturugă cu moş Giu
seppe Garibaldl junior. 

Signor Garibaldi îşi potrivi la 
gură unu' de "Odobeşti", iar Nea 
Nită atăcă lacom un aperativ, -
că, ice: - dă tu, mă' neamţule, 
un ciocAnel cu niscaiva măsline ... 

Ăstuia, că-i talian de-al nostru, 
dă-I dracului, iCi-i faci un pÎSo;u 
13 gI'ălal' •.. 
Beură şi se cinstiră la repe· 

zeală, din picioare, - aşa, ca Ia 
ora de prânz ; moş Garibaldi goli 
mereu din "Odobeşti", iar Nea 
Nită o tinu vârtos la al şaselea 
.de VAleni". Dela o vreme se 
văzură amândoi pe scaun, la 
masă, cu câte-o fleică 'nainte, în
fulecând bucăţile muiate in muj
dei de usturoi. 

E imperialisto asta fleica de 
porco bucato .. 

HA? se opri Nea NiJă cu fur
culita la gură şi cu capul în far
furie. E imperialisto, imperialisto 
tie, e mişto mie, ii răspunse cu 
buca plină ... Din căldărarii lu' 
S:îIăsiie ăla făcură'i harcea-par
cea, hă? .. 

- In vino verilasl Să bem o 
Iuti vino ... Poreo mizeria la Abi
sinia! 

- Hai noroc t Mă ută, mai guslă 
şi tu din murătură, e faiHtoşă ... 
Hiu! Spurcată treabă cu arapii 
ăia ... Scriseră şi ziarele ... 

- Corrriera dela serrra ... 
- Neică Garibaldi, să nu mă 

mai injuri 1 Mai luăm o porţie, 
ce zici? 

- Bene venito. tula ieI a sa· 
crosanetL. 

- Elelei! Mai las'o moale că 
nu prea merg sfintii cu afe!u. Mă 
găgăulă, la noi cei ce~s duşi cu 
aTetu, îs mari, mari de tot, bre! 
lşi şterse fudul mustata Nea Niţă. 
Voi prea o faceţi Iată .... vă ştiu eul 

- G aud e a mus j gitur . .. Să 
bemol 

- Să trăeşti, moşulică, hâc, 
maţl 

La.i dat gala, he? 
- Vino vino? 
~ Nu vinu! Pe negusu... Da' 

se 'ncurcă rău în Spania ... 
- Incandescenfo~ .. 
-- Spania? " 

- Vino voslro I 
- Ia ceva-cev8ş şi din brânză .. 
- E piperato ... 
- Brânza? 
- No, no 1 Chestia Spa .. 

nia! 1 Eviva duce, eviva du .. 
ce ••• 

- Dracu de I·ar duce, că 
ne făcu o boacănă cu "gran .. 
du mutilatu", de ţi'l bat pe 
fat'-tu .•• 

- La donna mobile ..• în
cepu moş Garibaldi să fre .. 
doneze. 

- Hai zdrâng, zdrâng şi 
iară zdrâng... fredonă şi 
Nea Nită. 

- Che, ala, hai zdrâng, 
zdrâng? 

- E de Galll .. Curci, bă, 
hâc 1 Bea şi tu mă Garlbal .. 
dl, bea mă •.. Hai pupă .. mă 
moşulică hal .. 

- Gladiatorii in laudl fu .. 
nebrales ... îşi declama sie·şi 
nenea Garibaldi. 

Ba, lud eşti tu şi mă-ta 
nu mă lua aşa peste picior, 
mă ută, că ... hal pupă-mă, 
mă, tu eşti de neam mare, 
bre, neam mare •. 
Şi se puseră în functiune 

şi glandele lacrimale şi cor .. 
zile fredonale. 

•.. Hai zdrâng, zdrâng, la 
dona mobile. 

- Bine mă, neicA Garibaldi, 
se inclestă Nea Niţă de gâtuI lui 
mo.ş Garibaldi, mă, să vă faceţi 
voi cozile ălor de "topoare", cu 
grandu muti\atu aia ... Mai mârt-

căm şi nişte muscali ce zici? 
D-ă-ne mai SChmalz, dă-ne, şi 
ceva muscali... 

- Danle, Petvarca, Boccacio ... 
- Ce, iar ma iniuri? hâc 1 l\tl 

bebi, de prânz am inlcÎl'zic.lt de 
acasă, de cină e inci! de vreme, 
gustă şi tu din muscali. Sunt, ce 
mai ce, - delidoşi.. ZIC!, că 
ducelr: /JU /le mai slăbeşte cu re· 
vizionismul? 

- EI f~cio teoria galilcio ;';L1 

pendula ... 
- Neică, mai că aş injura a

cuma pe româneşte cu pendula 
aia ... 

- Non lemere 'rafele mio, 
face e' pe prosfo câteodalO. 
Duce nOBlro vull pe maghiaro 
patria la Iialia conexare el cu 
pa'ria voas'ră vecinii fire. 

- Cum mătato, cum, - să 

fiţi vecini cu ţara noastră? A· 
dică, voi talienli vecini cu noi, 
tu cu mine. Păi, atunci noi ă~~ 
tia de- aleile a, dela Curti ci, o să 
ne spăIăm labele in Venetia 
voastră, bre Bogda prosti tatol 
Al nostru eşti 1 Hai noroc t MA', 
aşa si fie, nu care cumva să 
ni-o faceti una, c'ali tuns~o cu 
Benitto ... 

- Ati be ... be •.• belit-o inter
veni Mărăcineanu_ 

- Mie, să*mi dati pe mână 
o Giocandă, oftă Chioru stin
gher. dela masa lui. 

-: Dar. voi, mă' şmecherilor, 
ce beti? ti tnvită Nea Nită la 
masă •. ' 

__ Caragea_ 

ea mal una ca I a.e 
.' şi de iarnă pl. dame, magazin de modă .. 

i membru la Consum Cel mal eftlO preţ , 
haine pentru dam e A. R A. O TIM I Ş O fi R ~ ~ 

"1 

~ ... ft·l ~~~~ 

p,.imim N' are CUto; 

Primim spre înserare. cu un ta
rif ieftin, publicaţiunile prirnălÎilor 
din judet. 

Publicatiunile se vor trimite pe 
adresa administraţiei "Bravo!" Arad, 
Bdul Carol No. 12. 

Redac,ia nu ia în' conside· 
rar. nici o coresponden,ă Iri
misă nesemnală. 

. A. - propos ... 
Stagiunea teatrală se deschidea 

cu o piesă clasică: Hamlef. 
In prima seară, mare agitaţie 

printre profogonişti, şi - in spe
cial - directorul teatrului nu-şi 
mai găsea astâmpăr Umbla de 
ici, colo. dăd~a ordine, aranja 
câte un decor şi - În cele din 
urmă - se uită prin cortină în sală. 

Tocmai când se Intorcea fu
rios spre biroul săut Ole/ia, gri~ 
julie, îl Intrebă: 

- "Directore. cum e publicul?'" 
- "Absenti" răcni acesta trân-

tind uşa În urma sa. 

Un ţăran a venit la un advocat 
şi-i spune că a primit o citaţie 
dela Tribunal. 

- In ce chestie? 
- Să vedeţi, astă vară am bă-

tut pe cumnatul meu şi el m'a 
pârât .. 

- Atunci n'ai lipsă de ajuto
rul meu - răspunse advocatu) -
este destul să spuni că )·ai bă
tut şi tribunalul nu te va pedepsi 
aspru ... 
Ţăranul c1ătină nemulţumit din 

cap şi spune: 
- Nu aşa m'am gândit eu, 

pentru că nu m-a văzut nimeni 
când i-am băluL 

- Atunci trea ba stă altfel: 
spui că nu-i adevărat, iar cum: 
natul d-tale va spune că dta l-ai 
bătut, te 'nforci către el şi-i spui 
în faţă că nu-i adevărat .. 

Ţăranul iară clatină din cap 
nemultumit. 

- Oă-o dra~ului - se răsteşte 
advocatul la el - nici aşa nu-i 
bine"" Ce vrei Să-ti fac? 

Bravo-Sport! 
Scepticis-

mul noslru '0 
de- cum o ~-
săptămână, 
a fo- t eo- ~., 

pios răsp ă· ~W.; 
ti! prin ră- \ .. , 
sunătoarck 

IId~ ~o.rii <lle J ~\ _- ~ 
IlIlzlOnare- .,. 

lor locale. Wi· --- ... ~ 

Gloria. pr<lclidind un joc de ., 
mari, a dispus de ~epcile rozii, 
Amefa. uliljzând intellgcl1l greşe I 
campionifor. i-il zdrobii .at hOI11{ 

Pornind dela aleslea, Dumi~ 

ce vine ne pare mai zâmbito " 
dar Iare mie teamă că ... pricepe! al 
vreau să spun. 

OI 
Am fa. deşi joacă la Arad. nu d 

bue să fie sigur,) de motch, . 
lrucă Juvenlus. fără a fi o ee, ~ 
de clasă ridicată, este in măsuri rg Il 
strice multe socoteli , .. de-acasă. da 

Gloria, h Oradea. are omis: 1\ 
grea, dacă nu chiar prea grea. 
şana cu greu poate fi invinsă 
teren propriu. după cum pe t 
strein, nu es'e nicidecum de 
glijat. 

Gloria ins; trebue să o 
odată la Oradea... pt n1ru II 

pensa eşecul din vară (e drept 
caii, şi dal'ă inaintarea glorislă " a 
şti profila de mingii!;' pe cari Il: mi 
caşii i·le servesc cu atâla prc, ani~ 
tudine. vlctoria nu poate să·j SG inc 

Cheia IIldoriei o poartă În ~ [că 
nar Igna, Mercea şi Frilz, 'iar voi 
cap masivul Toni Rohan. 'da 

Gloriştii să nu uile că dispuc 
de Crişana. la Oradea, au sării 
mai greu hop sp e campionatul 
toamnă.:. Chinezul e cam ... chi~. 
C. A. O. nu sunl în deosebi aCt 

din urmă la Arad periculoase, 
Deci: haide Glo ia ! 

Albert Haâs 
Fondat 1919 

birou de mijlocirea imobilelor ,i" 
sion bancar Arad, Strada Emlne 
20-22. Miiloceşte ~ânzarea c,: 
particulare. comerciale ~i palate CI 
chiriat. Mijloceşte tmprumuturl d~ f ta 

În condiţiunile cele mal lavorabi'E. ' !---....;..-------... tuţi --------..-,a. d iudl 
Iosif Văras NUl 

tre Afel!er de plapome şi tap' a ' 
A rad, Strada Emlne.~ 1 ' 
Fac plapome şi prime~c:' . a ti 
de lucru şi de tapiţerie CI. SCi 
cel mai convenabil ,Toţi 

Abonaţi .:~ 
,,8 r a vo '1 

apti 

~------·"dă 

~i 30al 
f'.d J t;(T,. apte 
~J_ de .. 

carac 
apa,.. în fi.eare săpt.illl· Nu .. --.............. .,~I 

Director: e, v~ 
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